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De MRp 
Volgens de wet geldt dat elk samenwerkingsverband waar personeel werkzaam is, formeel 

een MR voor personeel (MRp) moet vormen. Er is sprake van personeel als er twee of meer 
personeelsleden werkzaam zijn voor het samenwerkingsverband. Ook medewerkers die voor 
meer dan 6 maanden bij het samenwerkingsverband zijn gedetacheerd of worden 
‘ingehuurd’ worden tot het personeel gerekend.  

De MRp is er voor het personeel in het samenwerkingsverband en heeft een eigen MRp 
reglement. Dit is door het bestuur van het samenwerkingsverband opgesteld.  
De MRp is er voor het personeel en heeft bevoegdheden op het gebied van bijvoorbeeld 
personeelsbeleid, aanstellings- of ontslagbeleid van het samenwerkingsverband, afspraken 
over (na-)scholing, arbeidsomstandigheden en taakbeleid.  

De samenstelling van de MRp 
De MRp van SWV VO 3006 bestaat uit drie leden.  
In schooljaar 2018-2019 waren dit tot en met december 2018: 
- Carla Harbers, voorzitter (ondersteuningsteamlid en teamleider Oosterwijs medewerkers 

expertisecentrum) 
- Jan van den Heuvel, secretaris (ondersteuningsteamlid en stafmedewerker)  
- Jacqueline Eldering, penningmeester (secretarieel medewerker staf) 
 
Gezien de zittingsduur van 2 leden (C. Harbers en J. van den Heuvel) zijn er medio november 
verkiezingen uitgezet door de MRp om nieuwe leden te werven. Uit deze wervingsactie zijn 2 
nieuwe leden toegevoegd aan de MRp.  
Vanaf januari 2019 zijn de leden:  

- Noor van Dijck – van Bergen, voorzitter (schoolondersteuner gedrag en leren) 
- Manya Schouten, vervangend voorzitter (voorzitter en lid ACTA) 
- Jacqueline Eldering, secretaris (secretarieel medewerker)  

 
Naar aanleiding van de nieuwe samenstelling is er een nieuw rooster van aftreden bekend 
gemaakt. Alle leden hebben een zittingsperiode tot januari 2021. De zittingsduur is eerder al 
vastgesteld op 2 jaar en kan eventueel verlengd worden met een maximale termijn van nog 
eens twee jaar o.b.v. een rooster van aftreden (zie huishoudelijk regelement). 
 

De behandelde onderwerpen 
In dit schooljaar zijn er 7 vergaderingen geweest (d.d. 22 augustus, 3 oktober, 5 december, 
13 februari, 27 maart, 8 mei en 26 juni).  
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De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: 
- Geactualiseerd medezeggenschapsreglement aangenomen in augustus 2018 
- Personeels- en formatieplan SWV VO 3006 
- Functieboek medewerkers SWV VO 3006 
- Deelname aan selectie- en sollicitatieprocedure t.a.v. werving teamleider 
- Werving en verkiezing nieuwe leden MRp, nieuwe samenstelling vanaf 01-01-2019 
- Vernieuwde rolverdeling binnen de MRp en de vergaderstructuur 
- Geactualiseerd huishoudelijk reglement 
- MR statuut (actualisering in schooljaar 2019-2020, samen met OPR) 
- Ontwikkelingen personeelsbeleidsplan  

o.a. meedenken professionalisering en visiebepaling, Insite (digitale omgeving 
personeelsdossier), Risico Inventarisatie & Evaluatie (o.a. collectieve 
arbeidsongeschiktheidsverzekering) 

- Nieuwe structuur notulen: besluiten, bespreekpunten & opmerkingen, actielijst 
- Regels en afspraken bij een vertrouwenspersoon 
 

Het overleg met de directeur van het samenwerkingsverband, het bestuur en de 
achterban 
Met de directeur van het SWV VO 3006 (M. van Oers) is afgesproken dat ze op uitnodiging of 
op eigen initiatief aansluit bij het overleg. De agenda voor de MRp vergadering worden altijd 
naar de directeur en teamleider verstuurd. Daarnaast is afgesproken dat de vastgestelde 
notulen altijd ter inzage zijn te vinden in de publicatiemap team voor de personeelsleden.  
Afgelopen jaar zijn zowel het bestuur als de achterban van SWV VO 3006 niet aangesloten 
bij vergaderingen.  
 

De gevolgde scholing  
Er is afgelopen schooljaar geen scholing gevolgd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit verslag is opgesteld door de MRp en wordt ter beschikking gesteld aan alle medewerkers 
en de directeur SWV VO 30 06, via “publicatiemap team”. Tevens wordt het op de website 
van het SWV VO 30 06 gepubliceerd.  


